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G2 بلوك اهم اقدامات در دست اجرا

 راياج طبقه، نيم و همكف طبقه ديوارچيني :شرقي بال*
 ،٢٦ و ٢٥ طبقات سفيدكاري ،١ طبقه توالت كاسه نصب

 كاشي اجراي ،١ طبقه حمام وسراميك كاشي اجراي
 بالكن ديوار پوشش اجراي ،١ طبقه آشپزخانه وسراميك

 اجراي ،٢٧ طبقه واحد كف سنگ اجراي ،١٢ الي ١٠ طبقات
 عايق اجراي ،٢٠ طبقه واحد داخل كاذب سقف زيرسازي

 لوله اجراي ،٦ الي ٤ طبقات گرم و سرد هاي كشي لوله
 كوئل فن ،٢٤ و ٢٣ طبقه واحد تا رايزر از كوئل فن كشي

 آتش سيستم عايق و كشي لوله اجراي ،١٠ الي ٦ طبقات
 نشاني آتش هاي جعبه كشي لوله ،٢٤ و ٢٣ طبقات نشاني
 سيم اجراي آسانسورها، اندازي راه ،٢٤ و ٢٣ طبقات

١٢ الي ٨ طبقات كشي كابل و كشي

 بندي شيب اجراي ،١ طبقه واحد داخل كفسازي :غربي بال*
  طبقه سفيدكاري ،٢٩ طبقه توالت كاسه نصب ،١ طبقه تر فضاهاي

 سرويس سراميك اجراي ،٢٩ طبقه حمام  سراميك اجراي ،٢٦
 اجراي ،١٥ الي ١٣ طبقات بالكن ديوار پوشش اجراي ،٢٩ طبقه

 واحد داخل كاذب سقف زيرسازي ،٢٩ طبقه واحد كف سنگ
 ديوار سنگ اجراي ،٣ طبقه كاذب سقف نصب ،٢٠ و ١٧ طبقه

 اجراي ،١ طبقه راهرو كف سنگ اجراي ،٢٩ و ١ طبقات راهروها
 اجراي ،٢٧ طبقه واحد تا رايزر از گرم و سرد آبرساني كشي لوله
 لوله اجراي ،٢٨ و ٢٧ طبقات واحد داخل كوئل فن كشي لوله

 لوله اجراي ،٢٧ و ١٦ و ١٥ طبقه واحد تا رايزر از كوئل فن كشي
 كشي لوله اجراي ،٢٧ طبقه نشاني آتش سيستم عايق و كشي

 آتش هاي جعبه كشي لوله اجراي ،١٤ و ١٣ طبقات اسپرينكلر
 كابل و كشي سيم اجراي آسانسورها، اندازي راه ،٢٧ طبقه نشاني
١٢ الي ٤ طبقات كشي

 ،-١ الي -٣ طبقات ديوارها پالستر اجراي ،-١ طبقه در چيني ديوار ،-١ طبقه جنوبي حائل ديوار بندي قالب :منفي طبقات*
-١ الي -٣ طبقات ها انباري هاي درب نصب ،-٢ الي -٤ طبقات سازه حرارتي پوشش اجراي
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